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Návod na montáž a použitie pojazdné schody s plošinou CREAXESS
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1. Informácie k tomuto návodu

1.1 Dôležité informácie 
k tomuto návodu

Tento návod platí pre nasledujúce zariadenia CREAXESS:

V návode uvádzame všetky produkty CREAXESS slovom „zariadenie“. Prečítanie, 
porozumenie a dodržiavanie tohto návodu sú nevyhnutné pre úspešnú, bezpečnú 
montáž a používanie zariadenia. Jeho nedodržiavanie môže viesť k smrteľnému 
úrazu, zraneniu alebo môže spôsobiť vecné škody.

Návod musí byť pri montáži a počas používania neustále k dispozícii a každá 
osoba poverená jednou z nasledujúcich úloh, si ho musí prečítať, porozumieť mu 
a dodržiavať ho:
• preprava
• montáž a demontáž
• používanie
• kontrola, čistenie, údržba alebo oprava

Pri odovzdaní zariadenia tretej osobe musí byť novému majiteľovi odovzdaný aj tento 
návod. 

Spolu s návodom dodržiavajte aj nasledujúce dokumenty/nariadenia:
• miestne nariadenia úrazovej prevencie, 
• uznávané odborné technické predpisy pre bezpečnú a odbornú prácu na/s 

lešeniami/rebríkmi,
• bezpečnostné predpisy pre používanie elektrických prevádzkových prostriedkov 

pri zvýšenom elektrickom ohrození.

1.2 Vysvetlenie 
symbolov

V tomto návode sú použité nasledujúce symboly a výstražné slová:

NEBEZPEČENSTVO
Tento symbol v spojení so slovom „Nebezpečenstvo“ varuje pred priamo hroziacim nebezpečenstvom pre zdravie 
a život osôb. Nerešpektovanie týchto varovaní vedie bezprostredne k najťažším zraneniam, tiež s následkom smrti.

VÝSTRAHA
Tento symbol spolu so slovom „Výstraha“ varuje pred pravdepodobne nebezpečnými situáciami pre zdravie a život 
osôb. Nerešpektovanie týchto upozornení môže viesť k zraneniam alebo k smrti.

UPOZORNENIE
Slovo „Upozornenie“ varuje pred vecnými škodami a škodami, ktoré môžu vzniknúť na životnom prostredí. 
Nerešpektovanie týchto upozornení môže mať za následok škody na zariadení alebo jeho okolí.

Ak sa dá zdroj nebezpečenstva uviesť presnejšie, spolu s vyššie uvedenými výstražnými 
slovami sú použité tieto symboly:
Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom pomliaždenia. 

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom zranenia alebo usmrtenia v dôsledku pádu. 

Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom zranenia alebo usmrtenia v dôsledku prevrhnutia ťažkých častí. 

Pojazdné schody s plošinou
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Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom zranenia alebo usmrtenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

1.3 Upozornenia pre 
prevádzkovateľa

Personál musí mať presné informácie o technických údajoch, aby bol schopný dané 
zariadenie náležite namontovať a používať. Keďže zariadenia CREAXESS sa vyrábajú 
na mieru, nie je možné uviesť v tomto návode zoznam všetkých technických údajov.

Pri objednaní zariadenia CREAXESS dostane prevádzkovateľ potvrdenie objednávky 
a technický výkres v PDF formáte. Dokumenty obsahujú potrebnú technickú doku-
mentáciu (špecifické rozmery, hmotnosť, materiál atď.). Prevádzkovateľ musí na 
vlastnú zodpovednosť dbať o to, aby informácie z týchto dokumentov boli pri montáži 
a počas používania neustále k dispozícii. 

Okrem toho prevádzkovateľ musí na vlastnú zodpovednosť dbať o nasledovné:
• Dodržiavať regionálnu a národnú legislatívu ochrany zdravia pri práci, úrazovej 

prevencie a práce na/s lešeniami/rebríkmi.
• Tento návod musí byť k dispozícii montážnemu a obsluhujúcemu personálu. 

Personál musí rozumieť obsahu vo všetkých detailoch a musí ho dodržiavať.
• Zariadenie sa smie používať v súlade s určením a v technicky bezchybnom stave.

1.4 Upozornenia pre 
personál

Zariadenie nesmú montovať, používať, obsluhovať alebo vykonávať údržbu osoby 
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov ovplyvňujúcich reakčnú schopnosť.

1.4.1 Montážny personál

• Personál musí poznať nariadenia o úrazovej prevencii platné vo vašej krajine 
a nariadenia o bezpečnej montáži lešení/rebríkov.

• Personál v rámci praktického vzdelávania smie montovať zariadenie len pod 
dohľadom alebo po udelení oprávnenia skúsenou osobou.

1.4.2 Obsluhujúci personál

• Personál musí poznať nariadenia o úrazovej prevencii platné vo vašej krajine 
a nariadenia o bezpečnej montáži lešení/rebríkov.

1.4.3 Personál vykonávajúci údržbu

• Údržbárske práce (mazanie, čistenie atď.) smie vykonávať obsluhujúci personál 
po udelení oprávnenia od prevádzkovateľa. 
Personál vykonávajúci údržbu musí byť oprávnený podľa predpisov platných v danej 
krajine.
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2. Bezpečnostné predpisy

2.1 Používanie v súlade 
s určením

Zariadenie je určené na nasledujúce použitie:
• Pomôcka pri výstupe pre bezpečné a ľahko prístupné vykonanie úlohy v určitej 

maximálnej výške. Maximálna výška závisí od objednávky (pozri potvrdenie 
objednávky).

• Trvalé použitie vnútri.
• Dočasné použitie vonku.
• Dlhodobejšie práce s častou zmenou miesta.
• Práca so stavebným a iným materiálom, pokiaľ nie je prekročené maximálne 

prípustné zaťaženie (pozri „3.3 Technické údaje“).
• Súčasné používanie viacerými osobami, pokiaľ nie je prekročené maximálne 

prípustné zaťaženie (pozri „3.3 Technické údaje“).

Používanie v súlade s určením zároveň znamená, že sa budú dodržiavať podmienky 
prevádzkovania a údržby predpísané výrobcom.

2.2 Používanie v rozpore 
s určením

Akékoľvek používanie, ktoré nie je spomenuté v kapitole 2.1, je v rozpore s určením. 
Zodpovednosť za škody vzniknuté takýmto používaním nesie výlučne prevádzkovateľ. 
Najmä nasledovné používanie zariadenia nie je prípustné:
• ako schodisková veža alebo ako premostenie k iným pomocným stupienkom 

a budovám,
• ako podklad pre ďalšie pomocné stupienky alebo pre akékoľvek práce, 

ktoré presahujú stanovenú maximálnu výšku (pozri potvrdenie objednávky),
• ako upevňovací podklad pre zdvíhacie zariadenia, nákladné výťahy ap.,
• ako prepravný prostriedok pre nástroje, materiál a osoby,
• trvalé použitie vonku (aj cez noc a po skončení pracovnej zmeny).

2.3 Vylúčenie záruky Výrobca neručí za zranenia alebo škody, ktoré vznikli z jedného alebo viacerých 
nasledujúcich dôvodov:
• neznalosť alebo nerešpektovanie tohto návodu,
• nedostatočne kvalifikovaný alebo neinformovaný personál,
• použitie iných ako originálnych náhradných dielov,
• nedbanlivé zaobchádzanie so zariadením,
• svojvoľné zmeny na zariadení.

2.4 Všeobecné 
bezpečnostné 
predpisy

Zariadenia sú vyrobené podľa najnovšieho stavu techniky a platných bezpečnostno-
technických pravidiel. Zodpovedajú ustanoveniu BGI 637. Napriek tomu môže 
pri používaní vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia zdravia alebo života osôb, či dôjsť 
k materiálnym škodám.
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NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA ALEBO VZNIKU PORANENIA PRI MONTÁŽI A PRI POUŽÍVANÍ ZARIADENIA!
Aby ste sa vyhli nebezpečným situáciám, dodržiavajte nasledujúce základné pravidlá:

> Dodržiavajte pravidlá používania v súlade s určením.
> Počas všetkých prác na zariadení alebo so zariadením noste ochranný odev 

(ochrannú prilbu, ochranné rukavice, ochrannú pracovnú obuv).
> Ak sa zariadenie nachádza na verejných miestach, nikdy ho nenechávajte 

bez dozoru. Bezprostredný priestor okolo zariadenia ohraďte pred chodcami, 
prípadne ho zabezpečte výstražnými zátarasami, výstražným osvetlením 
alebo zabezpečovacou hliadkou.

> Všetky práce vykonávajte opatrne.
> Namontujte všetky dodané záťaže a zabezpečte stabilitu podľa predpísaných 

opatrení.
> Pred každým použitím zariadenia sa presvedčte, či bolo namontované podľa 

predpisov (pozri „5.1 Bezpečnostné predpisy pre používanie“). Nikdy nepoužívajte 
zariadenie, ak nejaké diely chýbajú alebo sú poškodené

> Zariadenie používajte vždy len s úplnou bočnou ochranou (podľa rozsahu 
objednávky: zábradlie, otočné dvere).

Okrem už uvedených bezpečnostných predpisov je nutné prečítať si a dodržiavať 
bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrinou, ako aj bezpečnostné predpisy uvedené 
v nasledujúcich kapitolách. 

2.5 Bezpečnostné 
predpisy pre prácu 
s elektrinou

Bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:
• ak na zariadení pracujete s elektrickými prístrojmi,
• ak zariadenie používate v blízkosti elektrických zariadení,
• ak zariadenie používate v blízkosti vonkajších elektrických vedení.
NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝM PRÍSTROJMI NA ZARIADENÍ! 
S elektrickými prístrojmi smiete na zariadení pracovať len za týchto podmienok:

> s ochranným nízkym napätím (48 V), 
> s ochranným oddelením (oddeľovací transformátor), 
> ak ste napojení cez ochranný vypínač proti chybnému prúdu s max. hodnotou 

30 mA.
NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PRÁCI V BLÍZKOSTI ZARIADENÍ, KTORÉ SÚ POD NAPÄTÍM! 
Zariadenie v blízkosti takýchto zariadení používajte len za týchto podmienok:

> Zariadenie je odpojené a zaistené proti opätovnému zapnutiu.
> Príslušná časť zariadenia je bez napätia.
> Príslušná časť zariadenia je uzemnená skratovaním uzemňovacej lišty. 
> Príslušná časť zariadenia je prehradená voči susedným častiam pod napätím.
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NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PRÁCI V BLÍZKOSTI VONKAJŠÍCH ELEKTRICKÝCH VEDENÍ!

> Pri práci v blízkosti vonkajších elektrických vedení dodržiavajte bezpečnostné 
vzdialenosti podľa nasledujúcej tabuľky.

> Pri vymeriavaní bezpečnostných vzdialeností zohľadnite aj vychýlenie lán 
elektrického vedenia a pohybový priestor pracovníka. Do pohybového priestoru 
sa počítajú aj predmety, ktoré drží pracovník.

> Ak bezpečnostné vzdialenosti nemôžete dodržať, odpojte vonkajšie elektrické 
vedenia po dohode s jeho prevádzkovateľom a zabezpečte ich proti opätovnému 
zapnutiu. 

3. Technický popis

3.1 Rozsah dodávky Dodávka je rôzna podľa požiadaviek zákazníka a závisí od objednávky.
• Pred montážou sa presvedčte, že boli dodané všetky časti uvedené v potvrdení 

objednávky a na dodacom liste a že sú v bezchybnom stave.
Pri montáži pracujte len s bezchybnými originálnymi dielmi.

• Ak niektoré diely chýbajú, informujte sa u výrobcu.

3.2 Označenie • Pre presnú identifikáciu dodaného modelu si všimnite typový štítok. Typový štítok 
je pripevnený na nosníku schodov.

3.3 Technické údaje Veľkosť plošiny, sklon schodov, šírka schodu, materiál, maximálna výška, pôdorys 
a hmotnosť závisia od rozsahu objednávky. 
• Technické údaje podľa požiadaviek zákazníka sú uvedené v potvrdení objednávky. 

Všeobecne pre všetky zariadenia CREAXESS platia nasledujúce obmedzenia:

3.4 Zaťaženie Potrebné zaťaženie sa vypočíta pri objednávke zariadenia a automaticky sa integruje 
do rozsahu dodávky. Zaťaženie je potrebné len pri pojazdných schodoch s plošinou 
s úzkym podvozkom.

Menovité napätie (V) Bezpečnostná vzdialenosť (m)

< 1000 V 1,0 m

1 kV – 110 kV 3,0 m

110 kV – 220 kV 4,0 m

220 kV – 380 kV 
alebo pri neznámom menovitom napätí

5,0 m

Prípustné zaťaženie (vrátane hmotnosti osôb a materiálu)

na schod 150 kg

spolu (pojazdné schody s plošinou) 300 kg

spolu (pojazdné schody s plošinou, visuté) 150 kg
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3.5 Príslušenstvo • Otočné dvere
• Zdvíhacie závory

4. Montáž

4.1 Bezpečnostné 
predpisy pre montáž

4.1.1 Všeobecné bezpečnostné predpisy pre montáž

• Bezpodmienečne dodržte poradie montáže podľa obrazového návodu.
• Všetky diely dodávky odborne namontujte. Nevynechajte žiadne diely. 
• Montáž si vyžaduje minimálne dve osoby. Pri ťažkých zariadeniach v prípade 

potreby privolajte ďalšie osoby. Pritom dbajte na smernice o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci.

• Na zdvihnutie kompletných alebo čiastočne zmontovaných zariadení použite 
v prípade potreby zdvíhacie zariadenie. Nikdy nezdvíhajte zariadenie za zábradlie 
alebo podpery. 
Zdvíhacie zariadenie zaveste na tele schodiska alebo na plošine.

• Pri montáži alebo oprave používajte len samoistiace matice. Samoistiace matice 
použite len raz.

4.1.2 Mimoriadne nebezpečenstvá pri montáži

NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO PORANENIA V DÔSLEDKU PREVRÁTENIA ZARIADENIA!
Pri montáži dbajte na nasledovné:

> Podklad musí byť horizontálne vyrovnaný a dostatočne vhodný pre dané zaťaženie. 
> V prípade potreby použite podložia rozdeľujúce záťaž.
> Zariadenie montujte vo zvislej polohe.
> Počas celej montáže zaistite otočné a pevné kolieska proti posunutiu stlačením 

brzdových pák.
> Počas montáže nevystupujte na zariadenie, lebo iba kompletne namontované 

má svoju stabilitu.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO POMLIAŽDENIA PRI MONTÁŽI ZARIADENIA!

> Používajte vhodný ochranný pracovný odev. 
> Ruky a nohy majte v bezpečnej vzdialenosti od možných nebezpečných oblastí.
> Všetky práce vykonávajte opatrne.
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4.2 Návody na montáž Návody na montáž sú zobrazené na obrázkoch, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti 
návodu.

4.2.1 Návod na montáž pojazdných schodov s plošinou a pojazdných schodov s plošinou, visutých

NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO V DÔSLEDKU NEODBORNEJ MONTÁŽE!
V závislosti od veľkosti (výšky a dĺžky) schodov s plošinou sa mení počet a montážna poloha zosilňovacích vzpier. V 
tomto návode na montáž je ako príklad opísaná len najmenšia a najväčšia variácia:

> Pred začiatkom montáže si bezpodmienečne prečítajte samostatne priložený 
„Montážny prehľad pre pojazdné schody s plošinou a voľne stojace schody s 
podestou“. 

> Dĺžka plošiny a dodaný počet schodíkov (vrátane plošiny) je uvedený v dodacom 
liste.

> Pomocou týchto údajov nájdete správny počet a polohu zosilňovacích vzpier v 
„Montážnom prehľade pre pojazdné schody s plošinou a voľne stojace schody s 
podestou“.

> Podľa toho namontujte zariadenie.

NEBEZPEČENSTVO
NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA V DÔSLEDKU CHÝBAJÚCEHO ALEBO NESPRÁVNE UMIESTNENÉHO ZÁVAŽIA

V závislosti od veľkosti (výšky a dĺžky) schodov s plošinou sa mení počet a umiestnenie balastných závaží. V tomto 
návode na montáž je ako príklad opísaná len najmenšia a najväčšia variácia:

> Nikdy nepoužívajte výrobok bez závažia. 
> Zistite počet a polohu balastných závaží z dodacieho listu a z obrázkovej časti 

tohto návodu a bezpodmienečne ich dodržiavajte. 

POJAZDNÉ SCHODY S PLOŠINOU

POJAZDNÉ SCHODY S PLOŠINOU, VISUTÉ

4.2.2 Návod na montáž zábradlia 

4.2.3 Návod na montáž podlahovej lišty 

Návod na postupnú montáž (príklad), 
pozri obrazovú časť návodu.

Návod na postupnú montáž (príklad), 
pozri obrazovú časť návodu.

Návod na postupnú montáž, pozri obrazovú 
časť návodu.

Návod na postupnú montáž, pozri obrazovú 
časť návodu.
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4.2.4 Návod na montáž príslušenstva

5. Použitie

5.1 Bezpečnostné 
predpisy pre 
používanie

5.1.1 Všeobecné bezpečnostné predpisy pre používanie

• Pred použitím zariadenia skontrolujte nasledujúce body:
> Boli namontované všetky dodané časti?
> Je zariadenie postavené zvislo a na rovnom podklade?
> Sú namontované a poistkami zabezpečené všetky zábradlia?
> Sú namontované všetky dodané podlahové lišty?
> Držia pevne všetky skrutky? 
> Boli dodržané stanovené krútiace momenty? (pozri obrazovú časť návodu)
> Je zariadenie v bezchybnom stave?
> Sú zaistené brzdové páky na otočných a pevných kolieskach?
> Sú všetky zaťaženia odborne upevnené?

• Zariadenie môžete používať len vtedy, ak ste na všetky otázky odpovedali „áno“.

5.1.2 Mimoriadne nebezpečenstvá pri používaní zariadenia

NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO PORANENIA V DÔSLEDKU PÁDU ZO ZARIADENIA!

> Neopierajte sa o zábradlie vlastnou váhou.
> Šplhanie na zábradlie a skákanie na plošinu sú zakázané.
> Tiež šplhanie na zariadenie z vonkajšej strany je zakázané. Na zariadenie 

vystupujte len po schodíkoch. Na schodiskovom telese sa pohybujte pomaly 
a bez náhlenia.

> Pri nesení bremien postupujte tak, aby jedna ruka ostala voľná a mohli ste 
sa ňou pridržiavať zábradlia.
Nesené predmety nesmú zakrývať výhľad na schody zariadenia.

> Zariadenie sa nesmie používať, ak je znečistené látkami, ktoré by mohli 
zapríčiniť pošmyknutie (olej, mazivo atď.).

> Ak je k dispozícii: Počas prác na zariadení sú otočné dvere vždy zatvorené. 
Samozatvárací mechanizmus nesmie byť zablokovaný.

> Zariadenie sa nesmie presúvať, ak sú na ňom osoby.

Návod na postupnú montáž, pozri obrazovú 
časť návodu.
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NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO PORANENIA SPÔSOBENÉ PREVRÁTENÍM ZARIADENIA ALEBO PADAJÚCIM MATERIÁLOM ALEBO 
NÁRADÍM!

> Šplhanie na zariadenie z vonkajšej strany je zakázané. 
> Maximálne prípustné zaťaženie (pozri „3.3 Technické údaje“) nesmie byť 

prekročené. 
> Maximálna prípustná výška (pozri potvrdenie objednávky) nesmie byť prekročená.
> Pracovná výška sa nesmie zvyšovať pomocou rebríkov, debien alebo iných 

zariadení.
> Vyhýbajte sa jednostrannému zaťaženiu zariadenia. Bremeno na plošine 

rozdeľte rovnomerne. Na tele schodiska neodkladajte žiadne predmety.
> Na zariadení sa nesmú vytvárať žiadne vodorovné zaťaženia a používať zdvíhacie 

zariadenia, nákladné výťahy ap.
> Je zakázané upevňovať na zariadenie reklamné tabule alebo iné predmety, 

ktoré by zvyšovali zaťaženie vetrom. 
> Pri vetre zídite zo zariadenia, pomocou iných osôb ho presuňte na miesto 

chránené pred vetrom a vhodnými opatreniami zabezpečte proti prevráteniu 
(napr. ukotvením).

> Pri použití zariadenia v priechodných budovách, na neobložených budovách 
alebo na rohoch budov je obzvlášť nutné dbať na zmeny smeru vetra, prípadne 
prijať také opatrenia, aby sa zabránilo prevráteniu zariadenia (napr. ukotvením).

> Po skončení práce zariadenie premiestnite na miesto chránené pred vetrom 
a v prípade potreby ho vhodnými opatreniami zabezpečte proti prevráteniu 
(napr. ukotvením).

NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA SPÔSOBENÉ PADAJÚCIM NÁRADÍM ALEBO MATERIÁLOM!

> Nehádžte náradie alebo materiál zo zariadenia, ale si ho podávajte.
> Používajte vhodný ochranný pracovný odev.

5.2 Použitie zariadenia

5.3 Presúvanie 
zariadenia

NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO PORANENIA SPÔSOBENÉ PREVRÁTENÍM ZARIADENIA PRI PRESÚVANÍ!

> Pri presúvaní sa na plošine nesmú zdržiavať osoby a nesmie sa na nej nechať 
materiál ani náradie. 

> Zariadenie sa smie presúvať len ručne. Je zakázané presúvať ho ťahačom alebo 
vysokozdvižným vozíkom. Zabráňte akémukoľvek nárazu.

> Pri presúvaní nesmie byť prekročená rýchlosť chôdze.
> Zariadenie sa smie presúvať len v pozdĺžnom alebo diagonálnom smere na 

rovnom, pre dané zaťaženie vhodnom a bezbariérovom podklade a po zastavení 
sa ihneď musí zabrzdiť.

Návod na výstup na plošinu a návod na používanie, 
pozri obrazovú časť návodu.
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6. Demontáž, uskladnenie a preprava

6.1 Demontáž • Pri demontáži postupujte v opačnom poradí ako pri montáži.
• Na demontáž sú potrebné minimálne dve osoby. Pri ťažkých zariadeniach sú 

potrebné ďalšie osoby. Ďalej dbajte na miestne smernice o ochrane zdravia 
a bezpečnosti pri práci.

• V prípade potreby použite na otočenie kompletných alebo čiastočne zmontovaných 
zariadení zdvíhacie zariadenie. Nikdy nezdvíhajte zariadenie za zábradlie alebo 
podpery. 
Zdvíhacie zariadenie zaveste na tele schodiska alebo na plošine.

NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIE ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO PORANENIA SPÔSOBENÉ PREVRÁTENÍM ZARIADENIA!
Pri demontáži dbajte na nasledovné:

> Ak sú k dispozícii: Pri demontáži zaistite otočné a pevné kolieska proti posunutiu 
stlačením brzdových pák. 

> Počas demontáže nevystupujte na zariadenie, lebo iba kompletne zmontované 
má svoju stabilitu.

6.2 Uskladnenie • Jednotlivé diely uskladnite tak, aby sa predišlo ich poškodeniu. 
• Uskladnite ich tak, aby boli chránené pred poveternostnými vplyvmi a najlepšie 

vo vodorovnej polohe. 

6.3 Preprava • Zariadenie sa nesmie prepravovať v zmontovanom stave.
• Zariadenie demontujte (pozri „6.1 Demontáž“) a pripravte na prepravu. 
• Zariadenie prepravujte pomocou vysokozdvižného vozíka alebo ťahača. Nikdy 

nezdvíhajte zariadenie za zábradlie alebo podpery. Zdvíhacie zariadenie zaveste 
na tele schodiska alebo na plošine.

• Pri preprave zaistite všetky diely prepravným popruhom proti skĺznutiu a pádu.
• Pri nakladaní jednotlivé diely nehádžte.
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7. Údržba a opravy

7.1 Čistenie • Zariadenie čistite vodou a bežným čistiacim prostriedkom.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO POŠMYKNUTIA SPÔSOBENÉ VODOU V OKRUHU PRÁCE!

> Po očistení utrite dosucha všetky nášľapné plochy a upínacie zariadenia. 
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!
Čistiace prostriedky sa nesmú dostať do pôdy!

> Použité čistiace kvapaliny zlikvidujte v súlade s platnými predpismi na ochranu 
životného prostredia!

7.2 Kontrola Bezpečnosť zariadenia musí pravidelne kontrolovať expert na prevádzkovú bezpečnosť. 
Pravidelne znamená, že časové intervaly medzi kontrolami sú prispôsobené prevádzke. 
• Pri neustálom používaní s vysokým namáhaním je nutná denná kontrola zariadenia.
• Pri zriedkavom používaní a menšom namáhaní je kontrola potrebná minimálne 

raz ročne.

Expert získa oprávnenie vykonávať kontrolu od prevádzkovateľa, ako aj účasťou na 
odborných seminároch určených miestnymi zákonmi.

• Po úspešne vykonanej kontrole s pozitívnym výsledkom nalepte na zariadenie 
kontrolnú nálepku ZARGES-TUBESCA (obj. č. 207396).

• Mesiac a rok nasledujúcej kontroly musia byť pre používateľa dobre viditeľné.

Musia sa zohľadniť tieto kontrolované body:

7.2.1 Deformácia, stlačenia, praskanie

Skontrolujte deformáciu, stlačené miesta a praskanie na nasledujúcich dieloch:
• všetky dodané diely

> Ak na niektorom z konštrukčných dielov zistíte nejaký nedostatok, zariadenie 
nepoužívajte.

7.2.2 Pevné utiahnutie

Skontrolujte pevné utiahnutie nasledujúcich dielov:
• všetky skrutkové spoje,
• všetky nitové spoje.

Skontrolujte nasledujúce konštrukčné diely, či sú dodržané stanovené krútiace 
momenty (pozri obrazovú časť návodu):
• všetky skrutkové spoje

> Ak na niektorom z konštrukčných dielov zistíte nejaký nedostatok, zariadenie 
nepoužívajte.
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7.2.3 Funkčnosť

Skontrolujte funkčnosť nasledujúcich dielov:
• Ak sú k dispozícii: otočné dvere

> Ak na niektorom z konštrukčných dielov zistíte nejaký nedostatok, zariadenie 
nepoužívajte.

7.2.4 Zaťaženie

Skontrolujte nasledujúce diely, či sú všetky dodané záťaže upevnené odborne:
• Ak je k dispozícii: úzky podvozok

> Ak na niektorom z konštrukčných dielov zistíte nedostatok, zariadenie 
nepoužívajte.

7.3 Údržba 7.3.1 Mazanie

Všetky pohyblivé časti (napr. otočné dvere) môžete mazať bežným olejom, 
ak sa otvárajú ťažko. V zime použite riedky olej.
VÝSTRAHA
NEBEZPEČENSTVO POŠMYKNUTIA SPÔSOBENÉ OLEJOM NA PRACOVNEJ PLOCHE!

> Prebytočný olej utrite. Olej sa nesmie dostať na nášľapnú plochu.
UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA! 
Olej sa nesmie dostať do pôdy!

> Čistiace handry nasiaknuté olejom zlikvidujte v súlade s platnými predpismi 
na ochranu životného prostredia!

7.3.2 Opravy

Zváranie alebo akékoľvek vylepšenia sú neprípustné. 
• Poškodené diely kompletne vymeňte.

7.4 Náhradné diely Každé zariadenie konfigurované podľa požiadaviek zákazníka má vlastné sériové 
číslo. Sériové číslo je uvedené na typovom štítku. Pomocou tohto sériového čísla si 
môžete náhradné diely objednať v zodpovedajúcom vyhotovení.

Používajte výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti ZARGES-TUBESCA.
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Monteringstip / Monteerimisnõuanded / Asennusvihjeitä / Montasjetips / Conselhos para a montagem / 
Monteringstips / Nasveti za montažo / Tipy pre montáž / Tipy k montáži / Советы по монтажу / 
Montaj önerileri
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Mobil platformstrappe < 1.070 mm / Liigutatav trepimade < 1.070 mm  / Siirrettävä työtaso < 1.070 mm / 
Mobil plattformtrapp < 1.070 mm / Escada de plataforma móvel < 1.070 mm / 
Mobil plattformstrappa < 1.070 mm / Premične platforme < 1.070 mm / 
Schody s plošinou pojazdné < 1.070 mm / Pojízdné schody s plošinou < 1.070 mm / 
Передвижная лестница с платформой < 1.070 mm / Platformlu mobil merdivenler < 1.070 mm
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Mobil platformstrappe > 3.010 mm / Liigutatav trepimade > 3.010 mm / Siirrettävä työtaso > 3.010 mm / 
Mobil plattformtrapp > 3.010 mm / Escada de plataforma móvel > 3.010 mm / 
Mobil plattformstrappa > 3.010 mm / Premične platforme > 3.010 mm / 
Schody s plošinou pojazdné > 3.010 mm / Pojízdné schody s plošinou > 3.010 mm / 
Передвижная лестница с платформой > 3.010 mm / Platformlu mobil merdivenler > 3.010 mm
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Mobil platformstrappe, med udkragning < 1.070 mm / Kohal rippuv liigutatav trepimade < 1.070 mm / 
Yli ulottuva siirrettävä työtaso < 1.070 mm / Mobil plattformtrapp, med utstikk < 1.070 mm / 
Escada de plataforma móvel, estendida < 1.070 mm / Mobil plattformstrappa, utskjutande < 1.070 mm 
/ Premična platforma, previsna < 1.070 mm / Pojazdné schody s plošinou, visuté < 1.070 mm / 
Pojízdné schody s plošinou s přesahem < 1.070 mm / Передвижная лестница-подмости, выступающая 
< 1.070 mm / Platformlu mobil merdiven, destekli < 1.070 mm
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Mobil platformstrappe, med udkragning > 3.010 mm / Kohal rippuv liigutatav trepimade > 3.010 mm  / 
Yli ulottuva siirrettävä työtaso > 3.010 mm  / Mobil plattformtrapp, med utstikk > 3.010 mm  / 
Escada de plataforma móvel, estendida > 3.010 mm  / Mobil plattformstrappa, utskjutande > 3.010 mm  / 
Premična platforma, previsna > 3.010 mm  / Pojazdné schody s plošinou, visuté > 3.010 mm  / 
Pojízdné schody s plošinou s přesahem > 3.010 mm / Передвижная лестница-подмости, выступающая 
> 3.010 mm / Platformlu mobil merdiven, destekli > 3.010 mm 
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Gelænder / Käsipuu / Kaiteiden / Gelender / Balaustradas / Räcken / Ograje / Zábradlia / 
Zábradlí / перил / Trabzanların



175



176



177

Fodlister / Põranda piirliistude / Jalkalistojen / Fotlister / Rodapé / Fotlister / Letev za noge / 
Podlahovej lišty / Soklových lišt  / планок на уровне стоп / Etek levhalarının

Tilbehør - Svingdør / Lisatarvikud- Liuguks/ Lisävarusteet - Kääntöovi / Tilbehør - Svingdør / 
Acessórios - Porta basculante / Tillbehör - Svängdörr / Pribor - Nihajna vrata / 
Príslušenstvo - Otočné dvere / Příslušenství - Otočné dveře / Комплектующие - Поворотная дверца / 
Aksesuarlar - Döner kapı
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Zubehör - Fallschranke / Accessories - Lifting gate / Accessoires - Barrière basculante /
Accesorios - Barrera de seguridad / Tartozékok - Ejtősorompó /
Accessori - Armadi / Accessoires - Barrière / Akcesoriów - Bramka
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Anvendelse af produktet / Tootekasutamine  / Tuotteen käyttö / Bruk av produktet / 
Utilização do produto / Användning av produkten / Uporaba izdelka / Použitie zariadenia / Použití 
výrobku / Использование изделия / Ürünün kullanılması
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